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Inleiding 

De huidige locatie van de brandweerkazerne Zoetermeer Stadshart (Brusselstraat) is door de 

gemeente aangemerkt als herontwikkelingslocatie voor woningbouw.  

Op verzoek van gemeente Zoetermeer is er ongeveer 2 ½ jaar geleden een traject gestart 

met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) om overeenstemming te bereiken over een 

nieuwe locatie voor de brandweerkazerne Stadshart. 

De nieuw te bouwen kazerne wordt gerealiseerd aan de Abdissenbos 5. De VRH heeft 

aangegeven de bouw door de gemeente te willen laten uitvoeren. Na oplevering koopt de 

VRH het gebouw inclusief grond van de gemeente. 

 

 

Aanleiding voor investeringsvoorstel 

Op 16 maart 2020 zou de gemeenteraad van Zoetermeer instemmen met de nieuwbouw en 

verkoop van de brandweerkazerne aan de Abdissenbos 5. Dat zou de VRH vervolgens de 

mogelijkheid bieden om de aankoop van de kazerne op te nemen in de ontwerpbegroting 

van 2021. De grond is nu in eigendom van de gemeente. 

 

De Corona-maatregelen hebben ertoe geleid dat de raadsvergadering van 16 maart jl. is 

komen te vervallen. In de huidige ontwerpbegroting van de VRH is de aankoop van de 

kazerne niet opgenomen, aangezien er nog geen formele besluitvorming had 

plaatsgevonden.  

De gemeenteraad heeft recent, op 18 mei 2020 ingestemd met het voorstel van nieuwbouw 

en verkoop (raadsbesluit 0637553532).  

 

Dit investeringsvoorstel is ter besluitvorming geagendeerd voor het Dagelijks Bestuur VRH.  

Hierin wordt tevens verzocht om de commandant brandweer volmacht te verlenen om 

namens Veiligheidsregio Haaglanden de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 

Zoetermeer te ondertekenen.  
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Toelichting investeringsvoorstel 

 

Achtergrond 

De huidige brandweerkazerne is in eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan de 

VRH. De brandweerkazerne is in de jaren ’80 gebouwd als hoofdkazerne van Zoetermeer. Na 

oprichting van de VRH is de functie van deze brandweerkazerne veranderd; deze is nu 

onderdeel van een netwerk van brandweerkazernes. Daardoor wordt de nieuwe kazerne veel 

kleiner in omvang.  

 

Financiën 

Voor de bouw is een investerings- en exploitatiekostenraming opgesteld. Dit is gedaan op 

basis van de methodiek van kostprijs dekkende verkoop. De kosten van de bouw en de 

daarbij behorende koopsom bedragen € 8,715.000 miljoen, inclusief btw. Deze raming is 

door twee adviesbureaus doorgerekend.  

 

De kosten van de bouw zijn op prijspeil 2022 (inclusief een post onvoorzien van 10%), 

projectkosten, grond, parkeerplaatsen op eigen terrein en de kosten van de aanpassing van 

de openbare ruimte (verkeersregelinstallatie en aanpassing openbare weg). 

De kosten voor de aankoop zijn gelijk aan de huidige kosten van het oude gebouw. De 

aankoop kan dan ook budgettair neutraal plaatsvinden.  

 

Duurzaamheid 

De Veiligheidsregio Haaglanden(VRH) staat als maatschappelijke en als overheidsorganisatie 

midden in de samenleving. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO) speelt hier een belangrijke rol. Een belangrijk onderdeel van het MVO-beleid binnen 

de VRH is aandacht voor energieverbruik en vastgoed.  

 

De gezamenlijke ambitie van de Veiligheidsregio Haaglanden en de gemeente Zoetermeer is 

om een duurzaam gebouw te realiseren. Om dit ambitieniveau te realiseren zal: 

 Het gebouw dient energieneutraal ontworpen te zijn; 
 Uitgangspunt BREEAM-systematiek Energieverbruik; 

 Het is de wens van de VRH om circulair bouwen te verkennen bij het ontwerp van de 

nieuwe Brandweerkazerne; 
 Waterbesparing: gestreefd wordt naar minimalisatie van de hoeveelheid uit het 

leidingnet te betrekken drinkwater. Hergebruik van water binnen het gebouw en op 
het terrein moet gemaximaliseerd worden. Regenwater kan worden opgevangen en 
worden hergebruikt als bluswater in de brandweervoertuigen en voor het 
schoonmaken van de voertuigen. 

 

Planning  

De nieuwe brandweerkazerne zal naar verwachting in 2023 gebruiksklaar worden 

opgeleverd. 

 

Risico’s 

Kostenoverschrijding/meerwerk 

Er is een grondige en uitgebreide voorcalculatie gedaan. Daarnaast is er een ruime post 
‘onvoorzien’ beschikbaar (10%). Over eventuele meerkosten die niet kunnen worden gedekt 

uit het budget, hebben VRH en gemeente afgesproken om dit te delen op basis van de 
verhouding 50/50. 

 
Tijd 
De huidige kazerne Zoetermeer Stadshart blijft operationeel totdat de nieuwbouw is 
gerealiseerd, aangekocht door de VRH en de verhuizing is afgerond. 
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Gevraagde besluiten DB 

- Instemmen met voorgestelde investering, door in 2023 de gerealiseerde 

brandweerkazerne Abdissenbos te kopen van gemeente Zoetermeer;  

- een samenwerkingsovereenkomst  te sluiten met de gemeente Zoetermeer over de 
realisatie van een nieuwe 24-uurskazerne in Zoetermeer aan het Abdissenbos. 

 

 

Gevraagd besluit Voorzitter Veiligheidsregio  

- De commandant brandweer volmacht te verlenen om namens Veiligheidsregio 
Haaglanden de samenwerkingsovereenkomst als hiervoor bedoeld met de gemeente 
Zoetermeer te ondertekenen.  

 

 

Bijlage: 

1. Samenwerkingsovereenkomst VRH-Zoetermeer 

 

 

 

R.G. Barendse 

Hoofd facilitaire dienst 


